
Monopati - Μονοπάτι 
Project 
A learning & education engagement project 
by Velos Youth in partnership with Refugee Youth Service

Ένα πρότζεκτ για την ενεργό εμπλοκή στην εκπαίδευση από το Velos Youth σε 
συνεργασία με την Refugee Youth Service



Monopati project’s rationale | Η ιδέα πίσω από το 
Μonopati project 
Η ιδέα για ένα project όπως το Μονοπάτι προέκυψε 
λαμβάνοντας υπόψη δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι ανήλικοι και νέοι, κυρίως άντρες προσφυγικής και 
μεταναστευτικής καταγωγής στο να εμπλακούν 
ενεργά με τα πλαίσια μάθησης και εκπαίδευσης 
στον αστικό ιστό της Αθήνας.  

Η βασική ιδέα είναι ότι το να αξιοποιήσουν τις 
ευκαιρίες και τις δυνατότητες που τους παρέχονται 
δεν είναι μια διαδικασία απλώς ενημέρωσης 
πρόσβασης ή “μηχανικής” προσαρμογής αλλά μια 
συνεχής προσπάθεια κινητοποίησης, σχεδιασμού και 
άντλησης νοήματος.  

The idea for a project such as Monopati [=pathway, 
footpath] has emerged from taking into account the 
difficulties faced by minors approaching adulthood 

and young people, mainly refugee and migrant men, 
in actively engaging with the contexts of learning and 

education in urban Athens.

The basic idea is that benefitting from the 
opportunities and possibilities offered is not just a 

process of having access to information or a 
“mechanical” matching of needs to resources 
adaptation but a continuous effort to mobilize, 

planning and sense making.



Addressing a complex issue | Η ενεργός εμπλοκή με 
τη μάθηση & την εκπαίδευση, ένα σύνθετο ζήτημα (Ι)

Challenges from the Context - Προκλήσεις και παράγοντες από το πλαίσιο

❏ Ως πλαίσιο εκπαίδευσης, η Αθήνα είναι σύνθετη και αποσπασματική - Athens educational context is complex and fragmentary. 
❏ Η σχολική διαρροή και η αποχή από την εκπαίδευση παραμένει υψηλή -  Drop-out & educational non-engagement remain  

high. 
❏ Η σχετική μη προτεραιοποίηση των ασυνόδευτων και μόνων νεαρών αντρών υφίσταται με τρόπους που είναι αδιόρατοι 

αλλά έχουν συνέπειες - De-prioritising of unaccompanied displaced males is subtle but far-reaching in its consequences. 
❏ Η εκπαίδευση απο-προτεραιοποιείται ή αναβάλλεται εν αναμονή άλλων παροχών - Education is de-prioritised or postponed in 

waiting for other provisions. 
❏ Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη συχνά δεν θίγει επαρκώς τα ζητήματα εμπλοκής και συμμετοχής στην εκπαίδευση -  

Psychosocial support avenues do not sufficiently address education engagement issues. . 
❏ Οι επίσημες δομές εκπαίδευσης δεν έχουν συχνά την δυνατότητηα να υποστηρίξουν τις ειδικές ανάγκες ενεργού εμπλοκής 

με την εκπαίδευση - Formal education structures lack in capacity to help with displaced young people’s engagement needs. 
❏ Προσλήψεις και αντιλήψεις στην προσέγγιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων μπορεί να συντελούν στην έλλειψη 

κατανόησης για τους λόγους των δυσκολιών Sources of bias emanating from approach to education rights by institutional 
actors. 

❏ Η εκπαίδευση παραμένει και γίνεται ακόμη πιο  σημαντική για την ένταξη στο πλαίσιο - Education retains and increases in 
significance with regard to regularisation. 



Addressing a complex issue | Η ενεργός εμπλοκή με 
τη μάθηση & την εκπαίδευση, ένα σύνθετο ζήτημα (ΙΙ)
Challenges emanating from Young People’s Perspectives - Προκλήσεις και 
οπτικές των ίδιων των νέων

● Οι κοινωνικές και ακαδημαϊκές απαιτήσεις για έναν εκτοπισμένο νεαρό με διακοπτόμενη ή περιορισμένη 
εκπαίδευση είναι σημαντικές (προκειμένου για τη συμμετοχή στο σχολείο).  The social and academic 
demands for a displaced young person with interrupted or limited schooling are significant (for participation 
at school). 

● Οι συνήθεις προσεγγίσεις στους νέους προσφυγικής και μεταναστευτικής καταγωγής παραδόξως τους 
προσλαμβάνουν ως ευάλωτους, χρήζοντες βοήθεια και προστασία και, ταυτόχρονα - σιωπηρά - ως πολύ 
αυτοδύναμες.  Common approaches to displaced youth paradoxically conceive them as vulnerable, in need 
of help and protection, and, at the same time - implicitly - as very self-reliant.

● Οι νέοι συχνά έχουν περιορισμένη αντίληψη για την σημασία της εκπαίδευσης ως προς τα δικαιώματά τους 
ευρύτερα νοούμενα.  Young people are usually only dimly aware of the long-term importance of schooling 
for their regularisation.  



Stucture of the Project  

| Δομή του Πρότζεκτ



Τι είναι το L.E.A.P.; | What is L.E.A.P.?

L.E.A.P. as a suit of tools aimed at 
assisting young people, with a focus 
on displaced ones,

●  to reflect
● conceive 
● and eventually engage 

with learning & education as a 
meaningful and plannable processes.

To L.E.A.P. είναι ένα σύνολο 
“εργαλείων” το οποίο έχει ως στόχο 
να βοηθήσει τους νέους 

● να αναστοχαστούν
● να συλλάβουν αλλά
● και να εμπλακούν ενεργά 

με την εκπαίδευση ως μια διαδικασία 
εννοήματη αλλά και σχεδιάσιμη.  



L.E.A.P.s characteristics | Χαρακτηριστικά του L.E.A.P.

● Accessible: L.E.A.P. tools are meant as visually appealing 
in an age appropriate way, intuitive, easy to grasp and 
concise.  Προσβάσιμο, ελκυστικό και εύκολο στη σύλληψη, 
συνεκτικό.  

● Holistic: comprehensive in addressing most of the 
dimensions that affect and promote learning and education 
engagement.  Ολιστικό, καθώς προσπαθεί να θίξει όλες τις 
διαστάσεις που πιθανόν αφορούν στην ενεργό συμμετοχή 
στην μάθηση και εκπαίδευση.  

● Non - discriminatory: Given the de-prioritisation of our 
target population, L.E.A.P. addresses “big” aspirations as 
well as small goals.  Συμπεριληπτικό, καθώς δεν αποκλείει 
τους συμμετέχοντες από μεγάλους και δύσκολους 
στόχους.  

● Learner-centered: L.E.A.P.,  instead of relying on 
preconceived profilings, seeks to establish with the young 
person insights into his/her own personal learning and 
education assets and necessitated actions.  Επικεντρωμένο 
στον Μανθάνοντα.   Δεν βασίζεται σε προκαθορισμένα 
προφίλ αλλά στην προσωπική κατανόηση της συμμετοχής.  

● Self - regulatory (hence fast): L.E.A.P.  is meant as a 
tool that the young person learns how to use fast and 
takes with him/her in order to take notes, plan ahead on 
his/her own or, crucially, with other people working with 
his/her case.  Με στόχο την αυτορρύθμιση, εξού και 
γρήγορο.  

● Flexible: Portable, “all in one” allowIng for different 
ways of filling-in and structuring planning in ways that 
make personal sense.   Ευέλικτο, καθώς επιτρέπει την 
συμπλήρωση με τρόπους που να έχουν προσωπικό 
νόημα.  

● Participatory: L.E.A.P. is meant as to be delivered in 
close co-operation with the young person and at all times 
in his/her presence.

● Anticipatory: does not “shy away” from the aspirations 
that young people have which might seem remote or 
unrealistic given their situation.  Instead, attempts to 
ground these into real possibilities.  Προσανατολισμένο 
στο μέλλον, δεν αποφεύγει τις προσδοκίες των νέων 
αλλά επιχειρεί να τις νοηματοδοτήσει με βάσει τις 
πραγματικές πιθανότητες.



L.E.A.P.’s Modules 1 
| Τα μέρη του L.E.A.P. 1

THE ARROW

| ΤΟ ΒΕΛΟΣ



L.E.A.P.’s 
Modules 2 

|  Τα μέρη 
του L.E.A.P. 2

THE CANVAS

| Ο ΚΑΜΒΑΣ



L.E.A.P.’s Modules 2 |  
Τα μέρη του L.E.A.P. 2

● Two graphic arrows starting from the edge columns meet visually at the canvas area between the Actions and the 
Short-term Goals columns so that to... Δύο βέλη που ξεκινούν από τις στήλες στις άκρες του καμβά συναντώνται οπτικά 
στην περιοχή μεταξύ των στηλών "Ενέργειες" και "Βραχυπρόθεσμοι στόχοι" προκειμένου να….

● ...to convey the idea that Awareness and Aspiration meet productively at the setting of achievable goals in this mutual 
rapprochement of the left and right ends of the canvas fashion as will be explained below…. να οπτικοποιηθεί η ιδέα ότι η 
επίγνωση και η μεγάλη προσδοκία συναντιώνται παραγωγικά στον καθορισμό επιτεύξιμων στόχων μέσα από αυτή την 
αμοιβαία προσέγγιση του αριστερού και του δεξιού άκρου.

● Τhe column structure is the only visual 
constraint for the filling in of 
information, notes and other relevant 
items, in order for the canvas to allow 
for a creative feel - η δομή με τις στήλες 
είναι ο μόνος οπτικός περιορισμός για 
τη συμπλήρωση πληροφοριών, 
σημειώσεων και άλλων σχετικών 
στοιχείων, ώστε ο καμβάς να επιτρέπει 
μια δημιουργική αίσθηση



L.E.A.P.’s 
Modules 3 
| Τα μέρη 
του L.E.A.P. 3

OI ΔΡΑΣΕΙΣ

| ACTION POINTS



L.E.A.P.
as an A5 
folded 
paper

To LEAP 



What L.E.A.P. is and (and isn’t) and how it is intended to be used.
Τι είναι (και τι δεν είναι) το L.E.A.P. και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

L.E.A.P. is:

● a tool for encouraging and supporting 
engagement with education and learning 
through making better sense of available 
learning and education contexts, pathways 
and regimes (and their position towards them).

● a tool for learners to set SMART goals and 
track their own change (like a personal 
agenda)

● L.E.A.P. is not a tool for assessing educational 
needs and is not intended to substitute ones 
(but can be used in parallel and probably 
support them as an extra resource).  

To L.E.A.P. είναι:

● ένα εργαλείο για την ενθάρρυνση και υποστήριξη 
της ενεργού εμπλοκής με την εκπαίδευση και τη 
μάθηση μέσω της κατανόησης των διαθέσιμων 
πλαισίων μάθησης και εκπαίδευσης (και της θέσης 
τους προς αυτά).

● ένα εργαλείο για τους μανθάνοντες να θέτουν 
στόχους και να παρακολουθούν τη δική τους 
αλλαγή (όπως μια προσωπική ατζέντα)

● Το L.E.A.P.  δεν είναι ένα εργαλείο για την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών και δεν 
προορίζεται να υποκαταστήσει άλλες αξιολογήσεις 
(αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα ως 
ένας επιπλέον πόρος).  .



Indicative L.E.A.P. contents & interactions - 
Περιεχόμενα και αλληλεπιδράσεις του L.E.A.P.
● Gaining accurate info and setting the right questions 

to pertinent stakeholders about the short, mid term 
and long term consequences of educational 
engagement or the lack of it

● Encourage exploration and active seeking of 
educational opportunities and help.

● Scaffold the setting of goals and planning. the 
developing commitment and self-regulation

● Discuss education as a value
● Understanding pitfalls and barriers to learning from 

own past experience and outlining personal 
learning strategies around them

● Attributing success and failure in more balanced 
ways

● Highlighting and endorsing positive achievements, 
agency, and latent or conscious motivation.

● Παροχή ακριβών πληροφοριών και καθορισμός 
εποικοδομητικών ερωτήσεων προς αρμόδιους δρώντες και 
φορείς σχετικά με τις βράχυ-, μέσο- και μακροπρόθεσμες 
συνέπειες της ενεργού συμμετοχής στην εκπαίδευση ή την 
έλλειψή της.

● Ενθάρρυνση της εξερεύνησης και την ενεργού αναζήτησης 
εκπαιδευτικών ευκαιριών και βοήθειας.

● Υποστήριξη στον καθορισμό στόχων και τον 
προγραμματισμό. την ανάπτυξη δέσμευσης και την 
αυτορρύθμιση.

● Συζήτηση της παιδείας ως αξίας.
● Κατανόηση των παγίδων και των εμποδίων στη μάθηση 

από την εμπειρία του παρελθόντος και σκιαγράφηση 
προσωπικών στρατηγικών μάθησης.

● Απόδοση της επιτυχίας και της αποτυχίας με πιο 
ισορροπημένους τρόπους. 

● Έμφαση στα θετικά επιτεύγματα, την δράση και στα 
λανθάνοντα ή συνειδητά κίνητρα.



● Be done either individually 
or in a group with 
appropriate adjustments

● Be part of an educational, 
advisory, case 
management  and 
supportive process

● To be used in many 
creative ways

● Να γίνει είτε ατομικά είτε σε 
ομάδα με κατάλληλες 
προσαρμογές

● Να γίνει μέρος εκπαιδευτικής, 
συμβουλευτικής και γενικά 
υποστηρικτικής διαδικασίας 

● Να συμπληρωθεί και να 
αξιοποιηθεί με πολλούς 
δημιουργικούς τρόπους

Το L.E.A.P.  μπορεί ….
L.E.A.P. can...



Group 
workshops 
in Monopati 
Project

Ομαδικά 
εργαστήρια 
στο 
Μονοπάτι 
Project



Η προσέγγιση του Monopati Project 
The Monopati Project approach

● Ερμηνευτικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στα 
νοήματα με τα οποία οι μανθάνοντες επενδύουν τη 
μάθηση.

● Προσεγγίσεις στην εργασία με νέους που εστιάζουν 
στα αποτελέσματα και τις λύσεις.

● Interpretative approaches that focus on the meanings 
learners invest learning with.

● Approaches to youth work  that focus on outcomes and 
solutions.


